مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية
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مقدمة
بلغ عدد الالجئين الفلسطينيين في سييةي بحسي إحصيئئي األينيةيا بايئةي  2112 / 12 /31حييال
 526655الجئئ ( )1يعيش حيال  % 26منهم ف المخيمئت.
ياعاية

األينييةيا بيجيييد عةييةي مخيمييئت ااييدم لهيئ الخييدمئت المانيعي ي الماملي للخييدمئت الاي ااييدمهئ

الحايم ي السيييةي ذ اييخي المخيمييئت ا ي ( النييية ي سييبين ي خييئن الةييين ي خييئن دنييين يالعئئييدين ف ي
حمص ي قبة السيت ( السييدي نيني ) ي العئئيدين في حميئي ي مخيمي دةعيئ ي دةعيئ الطيياة بئ

يئف

إلى جةمئنئ ) بينمئ اعابةت أمئان اياجيد الفلسيطينيين خيئةذ ايخي المخيميئت باجمعيئت فلسيطيني م ي (
اليةميك يالحسيني ي عين الا ( حندةات ) ي الةمدان يالةم ف الالخقي يغيةائ ) اايدم لهيئ خيدمئت
الحد األدنى ةغم مئ اعئنيه اخي الاجمعئت من خات المةئا الا يعئنيهئ أبنئء المخيمئت األخةى (.)2
اأ ة اليجيد الفلسطين ف سيةي نايج الحة الممادي منخ مئ يائة السبع سنيات سياط خاللهيئ 3761
فلسطينيئ ف المخيمئت يالاجمعئت الفلسطيني يالمدن السيةي (.)3
ياسببت الحة بننيح مئ يائة  271ألي
إلى حيال  121ال

فلسيطين مين أميئان اقيئماهم االصيلي في سييةي بئال يئف

الجئ إلى خئةجهئ (.)5

1

االينةيا https://www.unrwa.org/ar/where-we-work/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7 -
2
مةان العيدي الفلسطين – لندن  :دةاس حي االي ئع االجامئعي ياالقاصئدي ف نخيمئت الالجئين الفلسطينيين ف سيةي – ميقع الااةين
> rhttp://www.prc.org.uk
3
قسم الةصد يالاي يق ف مجميع العم من أج فلسطين سيةي – منخا آخاة -مئةس  2111/حاى ائةي  11آ – اغسطس . 2117/
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اميئ اعة يت مئييئت العيئئالت الفلسييطيني الالجئي إلييى سييةي للاهجييية الاسية ميين مخيمئاهيئ نايجي
األعمئ الاائلي يمئ االائ من اافئقييئت مصيئلح أدت إليى خيةيذ أعيداد ابييةي مين األايئل يخئصي
النئةطين ا غئ يين يا عالمييينذ بئ
الفلسطين الخ يائا إلى جئن

يئف لةاف ي الخدمي العسياةي في صيفي

جييش الاحةيية

الجيش السية النظئم .

اخلك خةجت عةةات العئئالت من المدنيين نظةا لحئلي عيدم ال اي بئلنظيئم السيية ياالفاايئة إليى
ال مئنئت الحايا ل مئن سالماهم ف حئ بايئئهم داخي المنيئطق الاي يسييطة عليهيئ النظيئمذ يخليك
ف ظ الةيااد الحي الا عئيةيا خاللهئ عمليئت اناائمي بحق السائن ف منئطق سبق يأن دخلهئ.
يةالت منئطق خفض الاصعيد الةابع ف الةمئ السية

مأي

آمنئ نسبيئ لسائن المنيئطق الاي

يقعت اافئقئ مع الحايم السيةي بةعئي ةيسي ذ بمن فيهئ من الالجئين الفلسطينيين المهجيةين مين
مخيمئت خئ ن الةين يالغيط الةةقي يمخيم اليةميك يدةعئ .
محطات التهجير القسري
اجية الالجئيين الفلسيطينيين مين مخيميئاهم في سييةي عليى دفعييئت انامنيت ميع ايصي المعئة ي
المسلح السيةي إلى اافئق مصئلح مع الايات النظئمي السيةي حاى بلغت أعدادام بحسي جمعيي
خية أم النئةط ف الةمئ السية الى حيال  1212عئئل اينعت على أمئان مافةق .
توزع العائالت الفلسطينية المهجرة على بلدات الشمال السوري
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العدد

يبدأت عمليئت الاهجية من مخيم خئن الةين الياقع ف جني غة العئصيم السييةي دمةيق عليى
بعد  26ام ذ بعد ايقيع اافئق المصئلح بين المعئة
5

االينةيا https://www.unrwa.org/ar/syria-crisis -
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المسلح يالحايم السييةي يييم  27اةيةين

ال ييئن  -نيييفمبة 2116 /ذ يصي علييى إ ييةي إلييى إدل ي في ال ييئن ميين ةييهة اييئنين األي –ديسييمبة
 2116قةابيي اليي ( ) 211عئئليي فلسييطيني

ييمت جميييع الةييةائن العمةييي ميين الةجييئ يالنسييئء

ياألطفئ يخي االحايئجئت الخئص .
ايييال خليييك اهجيييية عةيييةات العيييئئالت الفلسيييطيني مييين منيييئطق مخالفييي فييي الغيطييي الةيييةقي قيييدةت
بحيال ( )121عئئل ذ فيمئ ائنت اةية احصئئيئت االينةيا قب األنم السيةي إلى يجيد ميئ يايئة
() 7171عئئل أ مئ يعئد ( ) 31216فةدا ف بلدات الغيط الةةقي (ديمئ يجيبة يالمليح ).

يةا مهجةي مخيم اليةميك العيدد األابية مين الالجئيين النيئنحين مين مخييم اليةمييك إليى البليدات
ال الث المجئيةي (يلدا – ببيال – بيت سيحم ) بعيد الايصي يييم  21نيسيئن -أبةيي  2117إليى اافيئق
مصئلح «نهئئ » حي بلدات يلدا يبيت سحم يببيالذ مةئبه لالافئقيئت الاي اميت في غيطي دمةيق
الةةقي ذ يام فيه اسيي أي ئع اليةاغبين في المصيئلح يةحيي الةاف يين ميع عييائلهم إليى ةيمئل
البالد.
ي قيدةت أعيداد األسية الفلسيطيني المهجيةي مين مخييم اليةمييك إليى الةيمئ السيية بحييال

835

عئئل ذ حيث اينعيا على عدد من مخيميئت إدلي يحلي عليى النحيي الايئل  366 :أسيةي في مخييم
دية بليط ي 155عئئل ف إدل

ذ ي  65عئئل ف مخيم أطم ذ يف عفةين يةيفهيئ  61عئئلي ي37

عئئل ف معةي النعمئن يف مخيم سةمدا يالدانئ يأةيحئ  25عئئل يف مخيم جنيديةس  55عئئلي ذ
ي 53عئئل ف منئطق مافةق (.)5غية أن اخي األعداد غية ئبا نايج حئل عدم االسااةاة يةغبي
العديد من المهجةين بئلعبية نحي اةايئ ةغم الخطيةي العئلي الماةابي عليى اجاييئن الحيديد اليخ قيد
يال ي

مبييئلغ عئلي ي جييدا ميين المييئ أي الحيييئي امييئ حص ي مييع الالجييئ سييعدي نغميييت الييخ ق ييى

بةصئص الجندةمئ الاةاي ييم  15أيئة -مئيي  2117أ نئء محئيلاه العبية.
امييئ يص ي إلييى الةييمئ السييية

قةاب ي ( )66عئئل ي فلسييطيني ميين مدين ي دةعييئ يالانيطييةي جنييي

سيةي ف إطئة االافئق الخ ام الايص إليه مطلع امين – ييليي  2117/مع المعئة
األوضاع العامة للمهجرين في الشمال السوري

5

احصئئيئت جمعي خية ام .
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السيةي .

ااييييم إداةي الايييياةث يالطيييياة الاةايييي "آفيييئد" ()AFADذ بئالةيييةا

المبئةييية عليييى مخيميييئت

المهجييةين إلييى الةييمئ السييية يإيصييئ المسييئعدات ا غئ ي ي يالخييدمئت الطبي ي ياالنسييئني إلييى
المهجةين ف المخيمئت .
امييئ يسييئام الهييال األحميية الاةايي يمؤسسييئت العميي الخييية يا غييئ

النئةييط فيي الةييمئ

السييية بالبي ي بعييض احايئج يئت المهجييةين يااييديم الخييدمئت يالمسييئعداتذ بئ

ييئف إلييى بعييض

جمعيئت المجامع المدن ف الةمئ السية .
غية أن الالجئين الفلسيطينيين المهجيةين إليى الةيمئ السيية يعيئنين مين ظيةي

اقاصيئدي ايصي

بئلمادايةي نايج البطئل يفايدان فيةص العمي يعيدم انئسي حجيم المسيئعدات ميع الحئجيئت المانئميي
لالجئيين ياألعييداد المانايييدي للمهجيةين ميين المحئفظييئت السييةي الاي يقعييت مصيئلحئت مييع الحايمي
السيةي ذ ياةاجع العم ا غئ

 .ياالةافيئع الةيديد بئألسيعئة الماينامن ميع انخفيئض الاييي الةيةائي

لليييةي السيييةي أمييئم الييديالة ياةافييئع المائب ي المييئد للبييييت المسيياأجةي يامانييئع المنظمييئت الديلي ي
ائلمفي ي السئمي لةؤين الالجئين عن ااديم المسئعدات للمهجيةين الفلسيطينيين بحجي ياليي يائلي
األينةيا الديلي الا ياع على عئااهئ ااديم المسئعدات لالجئيين الفلسيطينيين بميجي الافيييض اليديل
الممنيح لهئ (.)6
ييعييد مخيييم دييية بليييط ف ي نئحي ي جنييديةس بةي ي

عفييةين أحييد أابيية المخيمييئت الا ي ا ييم العييئئالت

المهجةي من مخيم اليةميك يمنطا جني دمةقذ حيث يةاا المهجةين فيه يف المخيميئت بةيا
عييئم ميين ةيين الميييئي يعييدم ايييفة الخييدمئت األسئسييي يافاائةاييئ ألدنييى الةييةيط الصييحي يالمسييالنمئت
المعيةييي يعيام ي الحفييئظ علييى الخصيصييي ذ فف ي مدين ي البييئ علييى سييبي الم ييئ أنةييأت السييلطئت
الاةايي مخيمييئت جمئعي ي مخالط ي يغييية مجهييني– بحسي المهجييةين  -السييايعئ األعييداد الابيييةي ذ
الي ييع الييخ ةف ييه المهجييةين يدفعهييم لالعاصييئم ألا يية ميين مييةي نئةييديا فيييه السييلطئت الاةاي ي
يالسيييلط يالفصيييئئ الفلسيييطيني ياألميييم الماحيييدي إيجيييئد حييي ألنمييياهم ياييييفية مةااييين إييييياء مجهيييني
بئلخدمئت األسئسي ذ الا الب حئجئت المسنين ياألطفئ يالنسئء يالمة ى.
ينايج ال غط النفس يالمعئنئي الا اعةض لهئ الالجئين الفلسطينيين فاد ةهد مخييم ديية بلييط يفيئي
الجئين فلسطينيين من أبنئء مخيم اليةميك بعد ا صيئب بئلسياا الالبيي ذ ففي  15أييئة –ميئيي 2117
6

المئدي  1الفاةي دا من اافئقي الالجئين لعئم  1151يالا نصت على " ال انطبق اخي االافئقي على األةخئص الخين ياماعين حئليئ بحمئي أي
مسئعدي من ايئئت أي يائالت ائبع لألمم الماحدي غية مفي ي األمم الماحدي لةؤين الالجئين.
فإخا ايقفت اخي الحمئي أي المسئعدي أل سب دين أن ياين مصية اؤالء األةخئص قد سي نهئئيئ طبائ لمئ ياص بئألمة من الاةاةات الا
اعامداهئ الجمعي العئم لألمم الماحدي يصبن اؤالء األةخئصذ بجةاء خلكذ مؤالين للاماع بمنايئ اخي االافئقي ".
االافئقي الخئص بئلالجئين https://www.ohchr.org/ar/ProfessionalInterest/Pages/StatusOfRefugees.aspx -
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ق ى الةئ

الالجئ "مهند سخنين " إ ة إصئباه بسا قلبي أدت إلى يفئاه عليى الفييةذ يفي يييم 16

أيئة -مئيي ق يى الالجيئ "عيئمة عاية" مين سيائن مخييم اليةمييك يالمهجية إليى مخييم جنيديةس إ ية
إصئباه بساا قلبي أي ئ أدت إلى يفئاه على الفية.
أمئ ف ييم  23أييئة -ميئيي  2117فايد غيةق المهجية الالجيئ "أبيي عنيين الةيهئب " أ نيئء محئيلايه
إنائخ حيئي أحد الةبئن مين الغيةق في النهية الاةيي مين المخييم اليخ يلجيأ الييه النيئس للايةيين عين
أنفسهم.

دور األونروا
يااصة دية اليائل الديلي الغئ ياةيغي الجيئ فلسيطين "األينيةيا " عليى اايديم خيدمئاهئ

يمن

منييئطق سيييطةي الحايميي السيييةي فاييط ذ يالييجييد أ دية فيي المنييئطق الياقعيي احييت سيييطةي
المعئة

ف الةمئ السية ذ على اعابئة أنهئ منئطق سيئخن ذ يصيع

اليصيي إليهيئ يااافي

بإيصيئ المسيئعدات المئليي يالعينيي ألقية ناطي مين إدلي م ي مديني حميئيذ الاي اسييطة عليهييئ
الاييات النظئميي ذ في حيين يمنيع الخيي

مين االعاايئ أي الااي المهجيةين مين الايجيه إليى منيئطق

نفيخ النظئم السية الساالم المعينئت.
يف اطية خطية يمفئجئ أصدةت الجه المسيؤيل عين اينييع المسيئعدات الناديي في األينيةيا يييم
 27أييييئة -ميييئيي  2117قيييةاةاذ يا ييي " بإلغيييئء الاييييايالت الاييي يفييييض مييين خاللهيييئ المهجيييةين
الفلسييطينيين إلييى إدل ي أي إحييدى منييئطق الاييياة ف ي سيييةي ذ أحييد أقةبييئئهم سيياالم المعين ي المئلي ي
يالعيني المادم من قبي اليائلي ذ اميئ يفيةض الايةاة عليى المهجيةين إجيةاء اييايالت حدي ي السياالم
المعيني المئليي " ذ ممييئ يعني حةميئن مئييئت العيئئالت الفلسيطيني المهجييةي إليى ةيمئ سيييةي مين الييك
المعيني ذ يسييياةك أ ييةا سييلبيئ علييى أي ييئعهم المعيةييي ياالقاصييئدي ذ اييين اييخي المسييئعدات اةييا
مصدة الدخ الةئيس

ييعامدين عليهئ اعامئدا اليئ ف ظ األي ئع الا اعيةهئ اليبالد مين ايداية

أمن ياقاصئد ياةافئع معدالت البطئل .
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النتائج والتوصيات
يعيش الالجئين الفلسطينيين المهجةين قسةيئ إليى الةيمئ السيية أنميئت إنسيئني غئيي في الاسييي
نايج ي حئل ي اللجيييء المةايي يالاهجييية الاسيية يالنيينيح المااييةة الا ي اعة يييا لييه يالييخ قيييض
مجامعئاهم يأدى بهم إلى العسة الةديد يادن مساييئاهم المعيةي إلى مئ دين خط الفاة يإلى فايدانهم
األمن المجامع يالغخائ يالائنين ذ دينمئ أ اعابئة لصف اللجيء ف خةق يا ن لالعيالن العيئلم
لحايق ا نسئن ياالافئقيئت يالميا يق الديلي .
يياخييي

الالجئييين الفلسييطينيين المهجييةين إلييى الةييمئ السييية ميين المصييية المجهييي الييخ

يناظةام فيمئ لي اايةاة سيينئةيي منيئطق الاخفييض ال ال ي الاي اعة يت للاصي

الةيديد مين قبي

الايييات العسيياةي الحايمي ي المدعيم ي ميين ةيسيييئ السيياعئدي السيييطةي عليهييئ ذ سيييمئ ف ي ظ ي مييئ
ااعةض له منئطق مخالف من ةي

إدل من قص

جي مااطع يمئ يةئع من اسياعدادات الاييات

الحايميي السيييةي للايجييه نحيي الةييمئ السيياامئ سييطةاهئ علييى مييئاباى مين منييئطق ياقعي احييت
سيطةي المعئة
لخا يايج

المسلح .

على المجامع الديل مم ال بيائل غيث ياةغي الالجئين الفلسطينيين (األينيةيا) بصيفاهئ

المسؤيل ديليئ عن الالجئين الفلسطينيين بإيصئ ائف معينئاهيئ المئديي يا غئ يي للمهجيةين قسيةيئ
إلييى المنييئطق ائف ي داخ ي سيييةي بئعابئةاييئ احييدى سييحاي عملهييئ الةئيسييي ذ أسيييي بنظييةائهم الييخين
ياياجدين ف منئطق سيطةي الحايم السيةي ذ يالعم الجئد على ااديم الحمئي ا نسيئني يالجسيدي
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يالائنينيي ذ بمييئ يافي ماطلبييئت الحيييئي الاةيمي لالجئييين الفلسييطينيين في سيييةي يااييديم الييدعم الييالنم
الخ يانئس

مع حجم المأسئي الا يةنحين احاهئ منخ سنين.

اخلك ياع على عئاق المنظمئت الديلي الحايمي يغية الحايمي ياالقليميي المسيؤيلي الائملي اجيئي
ييمئن سييالم الالجئييين الفلسييطينيين ف ي سيييةي عميمييئ يف ي الةييمئ السييية خصيصييئ يااخييئخ
الخطيات الافيل بااديم الحمئي المنصيص عليهئ أصيال ف حئ اعةض المنطا أل حة
اناهى
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قئدم .

